
 

Måltidens Mervärde presenterar Kockscenen! 
 

Kockscenen är ett nytt spännande inslag där vi låter kockar från våra offentliga 

verksamheter vara en del av innehållet denna härliga dag. Från kockscenen kommer det 

att bjudas på matlagningsinspiration och diskussioner kring dagens föreläsningsteman 

utifrån kockarnas perspektiv. 

Utvalda kockar är Magnus Engström och Kristina Enkell från Eskilstuna kommun i Sörmland. 

Region Sörmland med dess kommuner är partners i Måltids Sverige sedan flera år tillbaka 

och tack vara det kan vi driva offentliga måltidsfrågor, forskning- och utvecklingsprojekt och 

arrangera kompetenshöjande utbildningar för kockar och måltidspersonal. 

Magnus och Kristina har arbetat tillsammans i kommunen i 11 år. De har hunnit med att 

starta upp två nya förskolor i Eskilstuna och flera gånger varit nominerade till White Guide 

Junior. 2020 hamnade de på andra respektive tredje plats i kategorin Årets förskolekök och 

Årets förskolekock med Gerdby förskola. I år är de åter nominerade.  

Kristina som drivit egen restaurang med sin familj i 17 år har tagit sitt stora mat- och 

hälsointresse till kommunen. Numera är hon arbetsledare på Slottskolans kök som serverar 

gäster i åldrarna 6–12 år. Magnus som fick sitt matintresse redan innan skolåldern tack vare 

sin matglada farmor håller ställningarna på Gerdby förskola med en ny kollega. Vi ringde upp 

Magnus och Kristina för att ställa några frågor kring årets tema Framtidsglädje för alla – det 

viktiga mötet och deras medverkan på Måltidens Mervärde. 

Hur känner ni inför att vara med under Måltidens Mervärde?  

Spännande, inspirerande, roligt, utmanande och samtidigt skrämmande! 

Vad tycker ni om att arbeta inom offentliga kök?  

Det är roligt, inspirerande och utmanande! Vi har underbara arbetstider och får laga bra mat 

med bra råvaror. Vi rekommenderar absolut fler att arbeta offentligt, rimligt löneläge för 

arbetstiderna. 

”Möten med våra underbara gäster gör underverk för själen!” 

Vad tänker ni om offentlig mat i framtiden?  

Vi tror stark på den då den är ett hett ämne. Men även för att det finns en stor okunskap hos 

allmänheten om hur vår verksamhet ser ut i praktiken. Där finns en stor utmaning och plats 

för utveckling. Vi behöver visa oss och vi behöver ta plats och höras och synas mer. 

Vad är den största utmaningarna med arbetet?  

Att ta död på allmänhetens fördomar, vi lagar mat och det med kärlek och glädje. 

 



Har ni några fina minnen från arbetsvardagen?  

Vi har så många minnen, White Guide Junior, nobelfiranden och alla barn som passerat som 

vi har haft olika matrelationer med. Mycket sång, dans, skratt och fantastisk matlagning. 

Vad inspireras ni av?   

Nyfikenhet, influensers, trender i världen och nationellt. Göra om rätter och inte kasta mat. 

Tänka hållbar utveckling i flera steg; matsvinn, ekologi och ta hand om hela råvaran. 

Vad gillar ni att laga mest av allt? 

Mat som är mer än vad man stoppar i munnen. Vi gillar att göra om rätter, hållbar 

matlagning som att laga vegetariskt. Sedan gillar vi att laga smakrik mat och att förvalta 

klassiska recept men även att göra om dem till en mer modern touch. 

Stort tack till dessa modiga kockar, Magnus och Kristina, som vill vara med och förgylla 

denna dag för er, all Sveriges måltidspersonal! 

 

 

 


